Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlésének
19/2010.(X.4.) önkormányzati rendelete a
szabálysértési és helyszíni pénzbírság
legmagasabb összegének emelése miatt
szükséges egyes önkormányzati rendeletek
módosításáról*
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. Törvény 44/A. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint a szabálysértésekrıl
szóló 1999. évi LXIX. Törvény 16. §. (2) bekezdésében foglaltakra - , az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A városi önkormányzati jelképekrıl és használatukról szóló 12/1991. (VII. 11.) KT. számú rendelet 11. §
(1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) Aki városi önkormányzati jelképet engedély nélkül, vagy nem az engedélyben foglaltaknak megfelelıen
használ, szabálysértést követ el és 50. 000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.”

2. § Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésérıl szóló 24/1994. (VII. 4.) KT. számú rendelet 9. § (1)
bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) Aki az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó szabályokat megszegi, szabálysértést követ el
és 50. 000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.”

3. § A közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról szóló 28/1994. (VIII. 29.) KT. számú rendelet
12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) Szabálysértést követ el és 50.000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki
a) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003.(XII.11.) Korm. rendelet
alapján kiadott igazolványát használatkor nem helyezi el az ıt szállító jármő szélvédıje mögött oly
módon, hogy elılapja az érvényesség és a jogosultság ellenırzési céljából látható legyen;
b) a mozgáskorlátozott személy részére kiadott parkolási igazolványt jogosulatlanul veszi igénybe.
(2) A közterület-felügyelı háromezer forinttól húszezer forintig terjedı helyszíni bírsággal sújthatja az (1)
bekezdés a)-b) pontjában megjelölt szabálysértés tetten ért elkövetıjét.”

*

A rendeletet a közgyőlés a 2010. szeptember 30-i ülésén fogadta el.

4. § A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló 3/1996. (II. 15.) Kgy. számú
rendelet 37. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) Aki
a) tőzcsapot, valamint a szolgáltató tulajdonát képezı viziközmőhöz, viziközmő bekötéshez tartozó bármely
berendezést engedély nélkül, vagy rendeltetésétıl eltérıen használ,
b) viziközmő hálózatra engedély nélkül bekötést végez,
c) közkifolyót rendeltetésétıl eltérıen használ,
d) ivóvíz közmőhálózatra házi ivóvíz hálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzéshez kapcsolt vezetékkel (hálózattal)
összeköt,
szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.”

5. § A kéményseprıipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 37/1996. (XII. 19.) Kgy. számú
rendelet 12. § b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„b) a szolgáltató által írásban jelzett szabálytalanságot a megadott határidıre nem szünteti meg, szabálysértést
követ el és 50.000,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.”

6. § A települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyőjtésére, elszállítására és elhelyezésére
irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I. 30.) Kgy. számú rendelet 11. § b) pontja helyébe a következı
rendelkezés lép:
„b) ingatlana használata során keletkezett szennyvíz jogszabályban
összegyőjtésérıl és elszállításáról nem gondoskodik,
szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.”
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7. § A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30.) szekszárdi ör. 12. § (1) bekezdése helyébe a
következı rendelkezés lép:
„(1) Szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki
a) a sírhelyek gondozása során keletkezı hulladékot nem az üzemeltetı által kijelölt tároló helyen helyezi el,
b) a temetı területén a talajt és gyepet engedély nélkül felássa és a növényeket máshova viszi, vagy a sírhely
körül padot, betonlépcsıt az üzemeltetı engedélye nélkül létesít, illetıleg a temetı területérıl földet
kivisz,
c) az urnafal körül sírhalmot emel, vagy növényzetet telepít, sírhelyet helyez el,
d) a temetı területére a vakvezetı kutya kivételével állatot bevisz,
e) a temetı területén – e rendelet 8. §-a (3) bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott gépjármő kivételével
– gépjármővel közlekedik,
f) a sírokra kúszónövényt (iszalag félék, folyondár félék, vadszılı félék), lombhullató fa-és cserjefélét, vagy
törpemérető örökzöldek kivételével lomb- és tőlevelő örökzöldeket ültet,
g) aki hétköznap április 01. – szeptember 30. között 17 óra után, október 01. – március 31. között 15 óra után
síremlékkel, sírbolttal kapcsolatos kivitelezıi munkát, vagy szombaton, vasárnap és ünnepnap szakipari
munkát végez.”

8. § Az állatok tartásáról szóló 23/2003. (XII. 3.) szekszárdi ör. 25. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következı
rendelkezés lép:
„(1) Aki
a) a rendeletben, illetıleg egyedi engedélyben meghatározott darabszámot meghaladó állatot tart,
b) csak engedéllyel tartható állatot engedély nélkül tart,
c) a haszonállattartás rendelet 15-18. §-ában meghatározott közegészségügyi, d) állategészségügyi
környezetvédelmi követelményeit megszegi,
d) haszonállatot közterületen legeltet, illetıleg azt felügyelet nélkül hagyja,
e) közterületre ebet póráz, illetıleg nagytestő ebet póráz és szájkosár nélkül kienged,
f) a felügyelete alatt álló állat által közterületen okozott szennyezıdést nem távolítja el,
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g) a tulajdonában lévı kutya nyakörvén a kutya közterületen történı tartózkodásakor nem helyezi el a
rendelet 19. §-ának (15) bekezdés szerinti eb azonosító sorszámot
szabálysértést követ el és 50. 000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés tetten ért elkövetıjét a közterület-felügyelı 3.000 Ft-tól
20.000 Ft-ig terjedı helyszíni bírsággal sújthatja.”

9. § A köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak
kötelezı igénybevételérıl szóló 34/2003. (XII. 19.) szekszárdi ör. 34. § (1) és (2) bekezdés helyébe a következı
rendelkezés lép:
„(1) Szabálysértést követ el és 50.000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet:
a) 5. §-ában az ingatlantulajdonosnak az ingatlan és közterület tisztántartására,
b) 5. § (3) bekezdésének a)-b) pontjában, a 7 – 8. §-ában, és 27. §-ának (2) bekezdésében a
síkosságmentesítésre és hóeltakarításra,
c) 9. §-ában a kereskedelmi, a vendéglátóipari, a szolgáltató egységek és elárusítóhelyek üzemeltetıinek
kötelezettségeire,
d) 5. § (2) bekezdésének g) pontjában és 11. §-ában az építési és bontási területek tisztántartására,
e) 12. §-ában az anyagok, áruk szállítására,
f) 13. §-ában a zöldhulladék ártalmatlanítására,
g) 14. §-ának (2)-(6) bekezdésében a közterület tisztántartásával összefüggı egyéb tilalomra,
h) 23. §-ának (6) bekezdésében és 24. §-ának (1) bekezdésében a hulladékgyőjtı edényre,
i) 25. §-ának (1) bekezdésben a tárolóedény tisztítási és fertıtlenítési kötelezettségre
j) 18. §-ának (3) bekezdésében az ingatlantulajdonos kötelezettségére,
k) 27. §-ának (4) bekezdésében a hulladék más tulajdonában, használatában lévı hulladékgyőjtı edénybe
történı elhelyezésének tilalmára
vonatkozólag megállapított rendelkezéseket megszegi.
(2) A közterület felügyelet húszezer Ft-ig terjedı helyszíni bírsággal sújthatja az (1) bekezdés a)-h) és k)
pontjában megjelölt szabálysértések tetten ért elkövetıit.”

10. § A taxiállomás igénybevételének rendjérıl szóló 15/2004. (IV. 30.) szekszárdi ör. 5. § (1) és (2) bekezdése
helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) Aki a taxiállomást e rendelet 4. §-ának (1), illetıleg (3)-(6) bekezdésében leírtaktól eltérı módon használja,
szabálysértést követ el és 50. 000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés tetten ért elkövetıjét a közterület-felügyelı háromezer
forinttól húszezer forintig terjedı helyszíni bírsággal sújthatja.”

11. § A telepítési távolságokra vonatkozó elıírásokról szóló 32/2004. (XII. 1.) szekszárdi ör. 3. § helyébe a
következı rendelkezés lép:
„3. § Szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható az az ingatlantulajdonos, aki e
rendelet 2. §-ában a telepítési távolságokra vonatkozó elıírásokat megszegi.”

12. § A közterületen történı szeszes ital fogyasztás tilalmáról szóló 22/2006. (X. 30.) szekszárdi ör. 4. § (1) és
(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1)

Aki e rendelet 3. §-ában foglalt tilalmat megszegi szabálysértést követ el és 50.000 Ft-ig terjedı
pénzbírsággal sújtható.

(2)

Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés tetten ért elkövetıje 3.000 Ft-tól 20.000 Ft-ig terjedı
helyszíni bírsággal sújtható.”
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13. § A hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl szóló 6/2008. (II. 6.) szekszárdi ör. 18. § (6) és (7)
bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(6) Aki e rendelet 17. §-ának (2) és (5) bekezdésében foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el és 50.000 Ftig terjedı pénzbírsággal sújtható.
(7) A közterület felügyelet 20.000 Ft-ig terjedı helyszíni bírsággal sújthatja a (6) bekezdésben megjelölt
szabálysértés tetten ért elkövetıit.”

14. § A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) szekszárdi ör. 16. § (1) bekezdése helyébe a következı
rendelkezés lép:
„(1) Aki a 3. § (2) bekezdésében meghatározott engedély nélkül, vagy attól eltérı módon, illetve azt (idıben
vagy területben) meghaladó mértékben közterületet használ, továbbá aki a 3. § (3) és (4) bekezdésében,
valamint a 14/A. §-ban foglaltakat megsérti, szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal
sújtható.”
Hatálya léptetı, záró rendelkezések
15. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, hatálybalépést követı harmadik napon hatályát
veszti.
(2) A rendelet kihirdetésérıl – az SZMSZ-ben meghatározottak szerint – a jegyzı gondoskodik.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

Kihirdetési záradék:
A kihirdetés napja: 2010. október 4.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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